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SERVITUTTER 
på 

Gerlev-Dråby kommunes udstykning af arealer af ”Kignæsgårdens” jorder 
TINGLYST 1954 

 
Med kommentarer og bilag udarbejdet af arbejdsgruppe for vurdering af servitutter 

(2009) 
 
 

Arbejdsgruppen blev nedsat efter vejlaugets Generalforsamling 2009. 
 
Arbejdsgruppens opgave og formål blev formuleret som følger: 
 

Arbejdsgruppens formål er udarbejdelse af et fortolkningsnotat over servitutterne, som den til enhver 
tid siddende bestyrelse kan benytte som grundlag for eventuelle tvister om byggearealer/-zoner, ud-
sigtslinjer, beplantning og beplantningsbælter, græsslåning, svømmebassiner, trampoliner, hoppe-
borge, drivhuse, indhegning og øvrige tiltag og ønsker fra medlemmerne i det 21. århundrede i pagt 
med servitutternes bestemmelser om naturområde. 
 
Arbejdsgruppen har valgt at indsætte kommentarer efter de enkelte paragraffer (i box) samt at forsy-
ne servitutterne med en oversigt samt et register. 
Endelig er udarbejdet bilag (kort, oversigter mm.) 
 
 
I servitutterne optræder: Gerlev-Dråby kommune, Gerlev-Dråby sogneråd samt Frederiksborg amt. 
Alle steder sættes dette lig med Frederikssund kommune. 
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På matr. nr. 9 al Neder-Dråby by, Dråby sogn, begærer Gerlev-Dråby sogneråd på Gerlev-Dråby 
kommunes vegne følgende servitutter tinglyst gældende for nuværende og fremtidige ejere af nævn-
te matr. nr. samt parceller, der udstykkes derfra: 
 
§ 1. 
Ved Gerlev-Dråby kommunes udstykning af matr. nr. 9 al Neder-Dråby by, Dråby sogn søger man at 
bevare og, hvor det er muligt, yderligere at understrege det stærkt bakkede areals landskabelige 
skønhed, således at det særprægede landskab, der i sig selv besidder store skønhedsværdier, be-
vares med dets udsigter til skov, fjord og øvrige omliggende landskaber, og at stedets fred og ro be-
vares til gavn og glæde såvel for parcelejerne som for omboende. 
Til fremme af disse formål udlægges Kignæsdalen (Merandalen) som offentligt tilgængeligt og fredet 
areal. Det samme gælder "Solhøj", ligesom der tillige anlægges et stianlæg. 
 
§ 2. 
De enkelte parceller, der udstykkes efter kommunens udstykningsplan, må ingensinde formindskes. 
 
§ 3. 
Ved bebyggelse, beplantning og hegning samt enhver anden disposition over eller brug af de enkel-
te parceller, skal ejeren tage videste hensyn til bevarelse af udstykningsarealets helhed, som natur-
park i kontakt med skov, fjord og bakkedrag jfr. ovenfor § 1, 1.ste stk., som skal være retningsgiven-
de også i fremtiden for parcelejerne. 
 

 
§ 4. 
På hver parcel må kun opføres en enkelt beboelse i een etage og tagetagen må kun udnyttes til væ-
relser med vinduer i gavle og kvist. Bebyggelsen skal være eenfamiliehuse. Ingen parcel må normalt 
bebygges med mere end 130 m2 inkl. udhuse, garager etc., idet sidstnævnte ikke må benyttes til be-
boelse. 
Ingen bygning må opføres med større højde end 3 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og 
tagflade mødes. Lave tage skal have en hældning mellem 20 og 30 grader med det vandrette plan. 
Høje tage skal have en hældning mellem 45 og 55 grader med det vandrette plan. 
Ydre bygningssider samt tage og sokler skal fremtræde i farver, dannet af jordfarver (okker, terra di 
siena, umbra, engelsk rødt, italiensk rødt og dodenkop) eller i hvidt eller sort eller ved de nævnte 
farvers blanding. Til døre, vinduesrammer, skodder og andre lignende bygningsdele er også andre 
farver tilladt. 
Enhver bygning på grunden skal være opført på  støbt sokkel. Så længe en parcel er ubebygget, må 
der ikke på denne henstå skure, tørklosetter el. lign. medmindre de er fuldstændig skjult i beplant-
ning. Ved bebyggelse skal der indrettes vandkloset med afløb til septiktank og sivebrønd og anden 
form for toiletter må ikke forefindes. Efter bebyggelse må der således ikke forefindes skure, tørklo-
setter eller lignende på parcellen. 
Til tagbeklædning må blikplader ikke benyttes. 
 
 
 

Arbejdsgruppen understreger betydningen af disse 3 første paragraffer. 

I dag kan de 130 m2 nok ikke overholdes. Derfor foreslår vi:  
”Normalt” (linie 2) skal tolkes lempeligt, idet der dog altid tages hensyn til §5. Ligeledes skal bygge-
zonen overholdes. 
 

Angivelse af højde regnet fra terræn til linien, hvor ydervæg og tagflade mødes, samt taghældning 
afspejler tidligere tiders krav til bygninger og valg af materialer. Vi forslår derfor:  
For mindre dele af byggeriet kan der i enkelte tilfælde dispenseres fra højden ”3 meter”, forudsat at 
kravene i §5 overholdes. Ligeledes kan der dispenseres fra taghældning fx  ved ”grønne tage” med 
hældning under 20 grader.  
 

(kommentar fortsættes på side 3) 



 

3 

 
 

§ 5. 
Ingen bygning på udstykningsarealet må ved placering eller udseende virke dominerende på 
grunden eller i landskabet, men det skal ved enhver bebyggelse tilstræbes, at bygningerne 
indordner sig under naturen i det samlede hele, og således at bebyggelsen ikke er til gene for 
omboendes udsigtslinier. Ved hver enkelt udstedelse af parcelskøde kan der tinglyses særlige be-
stemmelser om bygningers placering på den pågældende parcel, men i øvrigt henvises til byggezo-
nerne, som er angivet på udstykningsplanen, der tinglyses samtidig hermed. 
Ingen bygning må benyttes til at udøve næringsdrift af nogen art. Der må ikke på ejendommene dri-
ves pensionat, hospital, sanatorium, feriekoloni, lejrplads, værksted, fabrik, pelsfarm, beværtning, 
butik, kiosk eller lignende. Ejendommene må kort sagt kun benyttes til privat eenfamilie-beboelse og 
- feriehus. 
 
 

 

§ 6. 
Parcellerne er eller bliver ved salg udlagt med særlig egnede græssorter og skal i hovedsagen bibe-
holdes som åbne arealer med spredte plantninger. Træplantning, som forefindes på grundene ved 
udstykningen, skal bevares og fornyes med undtagelse af grantræerne. Træplantninger skal foreta-
ges i plantningebælterne under hensyn til bevarelse af udsigtslinierne mod fjord og skov. Pligtplant-
ninger er anført på udstykningsplanen, der tinglyses. Enkeltstående eller små grupper af træer f. 
eks. hvidtjørn er for kontrastvirkningernes skyld tilladt udenfor de nævnte områder med en indbyr-
des afstand af mindst 15 m, ligesom buske og træplantninger omkring husene er tilladt, når sådanne 
stedse foretages med skyldig hensyntagen til helheden, herunder ovenfor liggende ejendommes ud-
sigtsforhold og forudsat, at arealerne mellem de faste beplantningsbælter bevarer deres karakter af 
græsarealer, der gerne må springe i lyng eller forsynes med andre vilde planter. 
 
 

 

§ 7. 
Ved plantning på parcellerne nu og i fremtiden skal parcellernes karakter af frit naturområde 
opretholdes og understreges. Haveanlægning må ikke finde sted lige så lidt som nogen anden 
form for jordkultivering eller plantedyrkning. Alle beplantninger og bevoksninger skal være af hjemlig 
art, uden at dette dog skal afgøres rent botanisk. Af buskvækster skal foretrækkes syrener, hyld, tør-
stetræ, slåen, enebær, brombær, bukketorn, krybende pil, sandtidsel og vildroser m.fl.  Af træer skal 
foretrækkes bjergfyr, bævreasp, eg, bøg, birk, røn, tjørn, alt at anbringe efter jordbundsforhold m.v. 
Ved plantningerne skal tilstræbes såvel ved placering af planter, som ved valg af disse, at der opnås 

Kravet om jordfarver kan ikke opretholdes, da de vanskeligt kan fremskaffes. Vores forslag er der-
for: 
Bygningerne skal fremtræde i farver, der falder naturligt ind i omgivelserne (se bilag 4 side 12). 
 

Ved tagbeklædning tages kun hensyn til bliktage. Vi foreslår følgende tilføjelse: 
Spejlblanke tagbeklædninger, fx glaserede tegl, må ikke benyttes. Solceller, solvarmeanlæg og lig-
nende skal opsættes, så de ikke dominerer tagfladen. Paraboler, antenner og lignende skal opsæt-
tes på en ikke skæmmende måde (med skæmmende tænkes på størrelse og placering i forhold til 
udsigt). 
Parabol på grunden skal opsættes, så den ikke er til gene for naboer, eller er synlig fra vej eller sti.  

Arbejdsgruppen understreger kraftigt betydningen af første afsnit i denne paragraf. 
 

I dag har mange mennesker arbejdsplads i hjemmet, uden at dette får betydning for bygninger og 
omgivelser. Vi foreslår derfor: 
Næringsdrift tolkes således, at bygningerne ikke i BBR må registreres som erhvervsejendom (se i 
øvrigt § 10). 

Pligtplantningernes betydning er ophørt ved den almindelige modning af området. Forslaget er der-
for: 
Pligtplantninger skal tolkes lempeligt og skal ses i sammenhæng med beplantningen i øvrigt (se i 
øvrigt §15, ”Beplantningsbælter”) 
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en vis sammenhørighed med de allerede eksisterende bevoksninger, således at skellene udviskes 
mellem gammelt og nyt. 
I arealerne mellem plantningerne, hvor parcellerne ved salget er tilsået med egnede græssorter, skal 
der nu og i fremtiden opretholdes græssletter, fortrinsvis af krybende hvene, alm. hvene, fåresvingel 
og, på skyggesteder noget lundrapgræs. I disse græssletter bør sås eller indplantes (f.eks. tørv fra 
voksesteder) melbærris, gyvel, katteskæg, visse, ulvefod, bølget bunke, kællingetand, nikkende ko-
bjælde, sct. Hans-urter, stenurter, krageklo, og ved gærde bl.a. hjortetungebregne, rejnfan, klokke-
blomster m.fl. 
Typiske haveplanter som staudeplox, haveroser, japansk-kirsebær, hængepil, pyramidepopler og 
frugttræer m.v. må ikke plantes. Eksisterende grantræer skal efterhånden erstattes med fyr, birk o. 
lign. 
Plantningerne udenfor skelplantninger må ikke finde sted i rækker, men skal være spredte og ure-
gelmæssige. Pligtplantninger  jfr. udstykningsplanen skal være foretaget senest inden to år efter par-
cellens overtagelse. Der bør tilstræbes en blød overgang fra pligtplantningsbælterne til åbne arealer 
f.eks. ved anvendelse af buske. 

 
§ 8. 
Enhver form for indhegning af grundene med murværk, trådvæv, pigtråd, stakit, klippede hække eller 
lignende er forbudt, ligesom sådanne indhegninger er forbudt inde på selve grundene. Det er dog 
tilladt med murværk, raftehegn eller lignende i forbindelse med bygningerne at lave lukket gårds-
plads, der udefra skal være dækket med plantning. 
Som hegn mod vej, sti eller offentlige arealer er kun jordvolde - med eller uden sten - ikke over 80 
cm med græs eller kratplantning tilladt. Hegnet skal være trukket 2 m tilbage fra køreveje, idet disse 
to meter kun må være græsbevoksede, således at der er to meter vejrabat på hver side af vejen til 
evt. parkering og til vigeplads. Ved indkørsler i nærhed af bygninger og garager er lave hegn på ikke 
over 60 cm af egerafter på egepæle tilladt. Primitive og utilhuggede ledstolper og bomme må dog nå 
op til 1 m og kan være af andet end eg. Cementstolper er ikke tilladt. I skel mellem naboejendomme 
skal hegnet, -hvis man ikke lader sig nøje med skelsten, være levende hegn af buske f.eks. slåen, 
syrener og vildroser etc. 

 
§ 9. 
På udstykningsarealet må der ikke trækkes luftledninger. Telefon - og elektriske ledninger skal være 
jordkabler. Enhver parcelejer er pligtig at tåle, at der nu og i fremtiden i hans grund føres fornødne 
ledninger og kabler, såsom vandværksledninger, elektricitetskabler, telefonkabler, kloakledninger 
m.v., alt uden erstatning for ulemper. Dog skal skader på hegn, plantninger eller lignende afhjælpes 
eller erstattes. 

Arbejdsgruppen skal understrege betydningen af denne paragrafs første sætning. 
 

I dag er paragraffens beskrivelser svære at leve op til. Fortolkningen er derfor: 
Overordnet skal områdets karakter af naturområde opretholdes. 
Større haveanlæg og udlæg af plænegræs til parklignende forhold må ikke ske. Enkelte planter 
som æbler, grønsager og lignende kan tillades, hvis deres antal og placering ikke er i modstrid med 
ønsket om områdets lighed med naturområde. 

Linie 4. Angående raftehegn eller lignende i forbindelse med byggeri.  
Det vigtige er ikke placering i forbindelse med bygninger, men derimod at, hvis det forekommer, må 
det ikke skæmme ved synlighed fra vejarealer og stier, være skelafgrænsende, eller være til visuel 
gene for naboer eller forbipasserende. 
Ved indkørsler kan accepteres andre naturmaterialer end egerafter og egepæle, fx kan træarterne 
Robinie og Lærk opfylde samme formål. I den sammenhæng kan befæstning af store arealer med 
asfalt, fliser, sten eller lignende ikke opfattes som værende i overensstemmelse med områdets ka-
rakter af natur. Ønske om sådanne anlæg ved indkørslen kan derfor ikke accepteres. En indkørsel 
skal være i en enkel udformning evt. forstærket med stabil grus eller en diskret græsarmering. 
Afgrænsning mellem naboejendomme: 
Det understreges, at beplantningen ikke må få form af høj, sammenhængende beplantning med 
hækkarakter. 
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I forbindelse med udstykningen har kommunen indgået overenskomst med andelsselskabet Neder-
Dråby vandværk, hvorefter kommunen som grundsælger  anlægger og afholder udgiften ved anlæg 
af trykpumpestation med tilslutning til vandværket samt nedlægger hovedvandledning over ud-
stykningsarealet. Disse anlæg overdrages til andelsselskabet. 
Parcelkøberne og efterfølgende parcelejere er forpligtet til at være medlemmer af nævnte vandværk 
samt til udover sædvanlig medlemsforpligtelse at yde årligt bidrag 20 kr. pr. parcel til drift af trykpum-
pestationen. Parcelejeren bekoster selv stikledning m.v. til grunden, så snart tilslutning kan ske. Stik-
ledninger skal ligge så dybt, at de er dækket med 140 cm jord. 
I følge kommunens overenskomst med vandværket, betaler sommerhusbeboere på udstykningsare-
alet kun vandafgift  for 8 måneder af året. 
l øvrigt er parcelejerne som medlemmer af vandværket underkastet de for dette gældende love. 
Med hensyn til kommunens sundhedsvedtægt § 15 om sivebrønde, samlebrønde m.v. bemærkes, at 
Frederiksborg amtsråd ved skrivelse af 4. juni 1954 til sognerådet har dispenseret fra sundhedsved-
tægtens § 15, 4 stk. om forbud mod afløb fra vandkloset m.v. til sivebrønd og samlebrønd på følgen-
de vilkår: 
a. Vandforsyningen sker fra fællesvandværk. 
b. Afløbet til sivebrøndene sker fra huse med een hus-stand, og afløbet fra højest 2 huse tilføres 

samme sivebrønd.  
c. Afløbet fra vandkloset og latrin skal, forinden det tilføres underjordisk sivebrønd, passere en 

hustank, som højest må være 3 m. dyb, og ikke rumme mindre end 2-3 m3. 
 Afløbet fra hustanken føres til sivebrønd. Tanken skal renses med passende mellemrum og ind-

holdet nedgraves mindst 300 m fra drikkevandsbrønd eller boring. 
d. Sivebrønden skal være velkonstrueret. Diameteren bør ikke være over 2,5.m. Dybden ikke over 

3 m, og afstanden fra sivebrøndens bund til grundvandet ikke mindre end 2 m. Sivebrøndens af-
stand til vandværksboringer må ikke være under 300 m, og den indbyrdes afstand mellem sive-
brøndene må ikke være under 75 m.  Sivebrøndene må ikke anbringes nærmere end 5 m ved 
beboelseshuse og naboskel. 

Amtet henleder opmærksomheden på, at dispensationen fra sundhedsvedtægtens bestemmelser 
om sivebrønde ikke omfatter, parcellerne nr. 1 - 7 på kommunens udstykningsplan, da disse ligger 
vandværkets boringer nærmere end 300 m 
Såfremt disse parceller ønskes bebygget, må tilslutning til kloak derfor foretages forinden. 

 
§ 10. 
Der må ikke på noget areal drives nogen virksomhed, der ved røg, støj, ilde lugt eller ubehageligt 
skue kan genere de omboende eller forbipasserende. Der må ikke være oplagsplads eller losse-
plads, oprettes tankanlæg eller anbringes reklametavler eller lignende. Der må ingensinde fjernes 
sten, grus, sand eller lignende fra grundene med salg for øje. 
Ej heller må der på nogen parcel eller på udlagte offentlige arealer af matr. nr. 9 al eller udstykninger 
herfra opstilles udsigtstårne, lysthuse, hvidmalede eller prangende bænke. Flagstænger må kun an-
vendes nær ved hus og ikke i en afstand af over 3 m herfra, og flagstænger må kun anvendes, når 
de er malet med lignende farver, som ovenfor er foreskrevet på huset. Flagstænger må kun være en 
tredjedel højere end huset, således at det nedhængende flag kun når tagryggens højde. 

Paragraffen er utidssvarende og kan sammenfattes i, at man selvfølgelig skal leve op til gældende 
lovgivning og til bestemmelser fra Frederikssund kommune. 

Arbejdsgruppen tolker ”Virksomhed”, dels som noget erhvervsmæssigt, dels som den enkeltes per-
sonlige aktiviteter; fx kan det ikke accepteres, at man holder mink eller andet dyrehold, hvis det for-
styrre områdets overordnede karakter af naturområde eller er til gene for naboer. 
Generelt må der ikke bygges eller opstilles konstruktioner, der ved deres placering eller udformning 
skæmmer naturbilledet. 
Permanente svømmebassiner, trampoliner, oplyste drivhuse og lignende kan ikke accepteres. 
Mindre soppe/svømmebassiner, trampoliner, hoppeborge og andre fritidsinstallationer til børn kan 
opstilles midlertidigt, dog kun hvis det sker sådan, at det ikke skæmmer naturbilledet eller er til ge-
ne for naboer. 

(kommentar fortsættes på side 6) 
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§ 11. 
Al jagt på udstykningsområdet er forbudt. Dyrelivet bør i stedet ophjælpes og med dette formål kan 
enkelte nedskydninger finde sted ved kommunens foranstaltning efter samråd med særlig jagtkyn-
dig. Bihold er forbudt. 
 
§ 12. 
Såfremt køberen af en parcel ønsker at videresælge parcellen ubebygget, er kommunen berettiget til 
at overtage parcellen på ny for den købesum, som ejeren har givet, med tillæg af de af køberen be-
talte udstykningsomkostninger samt dokumenterede forbedringer, han måtte have foretaget på grun-
den, såsom plantninger m. v. 
 
§ 13. 
Kommunen udlægger vejareal og anlægger vej op igennem udstykningsarealet omkring Kignæsda-
len og Thyrashøj ligesom kommunen udlægger vejareal og anlægger vej fra landevejen op til ud-
stykningsarealet mellem Kignæsgården og Færgelunden. På sidstnævnte areal (ved Færgelunden) 
udlægges vejareal, der tilsåes med græs. 
De af kommunen udlagte vejarealer og anlagte veje er private fællesveje med vedligeholdelsepligt 
for de berettigede efter derom gældende sædvanlige regler. Lodsejerne har pligt til at være medlem-
mer af et vejlaug, der varetager vedligeholdelsen af  køreveje, medens kommunen vedligeholder de 
offentlige stier. 
 
§ 14. 
På parceller, der udstykkes med skel mod Thyrashøj og det om denne udlagte fredede areal, må der 
ikke bygges eller findes plantninger i en afstand af 10 m fra skellet mod Thyrashøj. 
 
§ 15. 
Med hensyn til bygningsplaceringer og beplantningsbælter har havearkitekt Johannes Tholle på ud-
stykningsplanen, der tinglyses samtidig hermed, givet nærmere anvisning, som er bindende for par-
celejerne på udstykningsarealet. Det samme gælder følgende anvisning fra havearkitekten, hvilke 
anvisninger tilslutter sig signaturerne på nævnte udstykningsplan:  
Byningsplaceringer: 
Parcellernes bebyggelse må ske under indbyrdes hensyntagen til bevaring af udsigter og sådan at 
beboere og bebyggelser mindst muligt generer hinanden. Placeringen af bygningerne må derfor ske 
som nedenfor anført. 
I parcellens vestlige halvdel for numrene 1, 2, 5, 8, 18, 26, 28. 
I parcellens østlige halvdel for numrene 3, 4, 6, 7, 19, 20, 21, 25, 27, 40, 41 
Med den østligste side højst 50 m fra skelpælen i NV og målt vinkelret fra den nordlige skellinje for 
nr. 9, 10, 11, 12, 13 
I sydlige halvdel for nr. 16, 22 ,23, 34, 39. 
I nordlige halvdel for nr. 24.  
I sydøstlige fjerdedel for nr. 30, 32. 
I sydvestlige fjerdedel for nr, 14, 15, 29, 31, 33, 36. 
I nordvestlige fjerdedel for nr. 35. 
I nordøstlige fjerdedel for nr. 17. (Her er en fejl i servitutteksten: Det skal være: I sydøstlige fjerde-
del for nr. 17, jvf. udstykningsplan se side 9) 
Ingen bygning må komme nærmere end 10 m fra skellet til naboens bebyggelsesområde. 
I vestlige halvdel for nr. 37, 38, dog mindst 15 m fra nord- og sydskel. 
Beplantningsbælter: 
Disse placeres under samme hensyn som ovenstående og til udbygning af det landskabelige præg. 
Ejerne er pligtig til inden 2 år fra overtagelsen at tilplante nedennævnte arealer i overensstemmelse 
med de gældende servitutter. 

Der må ikke permanent henstilles lystbåde, campingvogne og lignende, således at de er til gene for 
naboer eller skæmmer områdets naturkarakter. 
Udendørsbelysning må kun have karakter af orienteringslys. Fritstående lampestandere skal være 
lave og have nedadrettet lysgang. 
Fast natbelysning (incl. fx solcellelys, som ikke kan slukkes), belysning af karaktertræer, domineren-
de lys-juleudsmykning og lignende kan ikke accepteres. 
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10 m bredt bælte langs vestskellet for nr. 1, 2, 3, og 4.  5 m bredt bælte langs sydskellet for nr. 3, 4, 
5 og 7, dog skal nr. 5 holde et 4 m bredt udkig åbent udfor stien fra syd.  
8 m bredt bælte langs østskellet for nr. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 34. 
25 m fra vest vinkelret fra det nordlige skel imod, syd for nr. nr. 9, 10, 11, 12, 13. 
Det angivne areal på nr. 6 og 18 og 20. 
Det må ved valg og placering af træplanter tilstræbes, at de nævnte plantningers afgrænsning imod 
græsområder m.m. ikke sker ved skarpe linjer, men ved bløde overgange af buske og træer. 
Det bemærkes at udstykningsplanens parceller nr. 25, 26, 27 og 28 ikke er beliggende på matr. nr. 9 
al Neder-Dråby og ikke er omfattet af nærværende servitutter.  

 
§ 16. 
Ingen bygninger må opføres og ingen ydre ændringer af bygninger på parcellerne må finde sted før 
godkendelse heraf med hensyn til udseende og placering har fundet sted af Gerlev-Dråby sogneråd 
eller hvem sognerådet måtte bemyndige til at påse disse forhold. 
Gerlev-Dråby sogneråd har ret til at føre tilsyn med brugen, bebyggelsen og beplantningen af de ud-
stykkede parceller samt i øvrigt med hensyn til opfyldelsen af de herved pålagte servitutter samt de 
yderligere servitutter, der ved sognerådets foranstaltning ved parcelsalg måtte blive pålagt parceller-
ne. Sognerådet har ret til evt. ved befuldmægtiget at give anvisninger og pålæg til parcelejerne, der 
tjener til opfyldelse af de hernævnte servitutter samt de fælles formål, der ligger til grund for disse. 
Parcelejerne skal i enhver retning være forpligtet til at efterkomme sådanne anvisninger og pålæg. 
En parcelejer, der har fået anvisninger eller pålæg, som han ikke kan godkende, er berettiget til in-
den 2 uger fra modtagelse af pålæg eller anvisning at indbringe spørgsmålet for et udvalg bestående 
af naturfredningsdommeren for Frederiksborg amt samt en havearkitekt og bygningsarkitekt, der ud-
peges af sognerådet. Dette udvalgs afgørelse skal være bindende for alle parter. 
Den parcelejer, der søger godkendelse af bygningforslag eller forslag til tilbygning eller ombygning 
er forpligtet til at betale et af kommunen herfor fastsat gebyr. 
Det særlige udvalg bestående af naturfredningsdommeren, havearkitekt og bygningsarkitekt fast-
sætter i hver enkelt sag omkostningerne ved udvalgets arbejde og fastsætter hvem disse omkostnin-
ger pålægges. 
Sognerådet er til enhver tid berettiget til at overdrage sine beføjelser i henhold til denne paragraf til 
det fornævnte udvalg (naturfredningsdommer, havearkitekt og bygningsarkitekt) evt. suppleret med 
yderligere 2 medlemmer. Ved overdragelse af sine beføjelser er sognerådet dog ikke bundet til over-
dragelse til nævnte udvalg, men kan også overdrages til andre, f.eks. naturfredningsnævnet eller et 
andet udvalg af flere personer, der må antages at have særlige forudsætninger for opgaven. 

 
§ 17. 
Der kan ikke uden sognerådets samtykke pålægges parcellerne andre servitutter end de herom 
handlede. 
Sognerådet er berettiget til ved udstedelse af parcelskøder eller senere at pålægge den enkelte par-
cel yderligere servitutter end de herom handlede, såsom bestemmelse om bygningers placering, 

Arbejdsgruppen finder, at opretholdelse af byggezoneafgrænsningen er vigtig. 
Angående beskrivelsen af ”Bygningsplaceringer” . 
”Ingen bygning må komme nærmere end 10 m fra skellet til naboens bebyggelsesområde” Dette 
tolkes således, at begrebet ”skellet” henviser til grundskellet. Tegningerne (side 9) fortolkes såle-
des, at byggefeltet i syd- og vestskel også omfatter en del af pligtplantningszonen (angivet med 
lyseblå. Bebyggelse i disse områder vil dog fortsat kræve dispensation). 
Beplantningsbælter: 
Bælterne har ikke længere samme betydning som i 1950’erne, og bestemmelserne skal derfor tol-
kes lempeligt. 
(Angående sammenhæng mellem parcelnummer og matrikelnummer se bilag. p. 10) 

Arbejdsgruppen tolker paragraffen sådan, at de gældende kommunale retningslinier for sådanne 
sager skal følges. 
Vi opfordrer kommunen til også fremover at sende sagerne til høring i vejlauget.  
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pligtplantninger, pligthugst m.v., alt på linie med synspunkterne i nærværende servitutter. Ligeledes 
skal sognerådet være berettiget til på enkelte punkter at dispensere fra de her fastsatte servitutter, 
hvor det anses for hensigtsmæssigt, ligesom sognerådet er berettiget til at fravige den tinglyste ud-
stykningsplan. 
 
§ 18. 
Påtaleberettiget er Gerlev-Dråby sogneråd eller hvem sognerådet måtte overdrage denne beføjelse 
til. 
Nærværende bestemmelser tinglyses servitutstiftende og med hensyn til § 12 tillige som forkøbsret 
for kommunen på deri angivne vilkår. 
 

Jægerspris, den 11/9-1954 
 

For Gerlev-Dråby sogneråd: 
Chr. Erlandsen    Axel Petersen. 
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Bilag 1 
Udstykningsplan 
Sammenhæng parcel nr - matr. nr se side 10 
Byggefelt: Blå/lyseblå (lyseblå -kræver dispensation) 
Veje-stier: Rød/lyserød 
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adresse   parcel nr. matr. nr. bemærkning 
Kignæsbakken 3 25 9bv udstykning 1958 
Kignæsbakken 4  - 9cn udstykning 1961 
Kignæsbakken 5 26/27 9bx opdeling af parceller 
Kignæsbakken 6  - 9co udstykning 1961 
Kignæsbakken 7 26/27 9by opdeling af parceller 
Kignæsbakken 8  - 9cp udstykning 1961 
Kignæsbakken 9 26/27 9bz opdeling af parceller 
Kignæsbakken 10 8 9au   
Kignæsbakken 11 28 9bæ udstykning 1958 
Kignæsbakken 12 9 9av   
Kignæsbakken 13  - 9cg udstykning 1959 
Kignæsbakken 14 10 9ax   
Kignæsbakken 15  - 9cm udstykning 1961 
Kignæsbakken 16 11 9ay   
Kignæsbakken 17 29 9bu   
Kignæsbakken 18 12 9az   
Kignæsbakken 19 24 9bt   
Kignæsbakken 20 13 9aæ   
Kignæsbakken 21 23 9bg   
Kignæsbakken 22 14 9aø   
Kignæsbakken 23 22 9bs   
Kignæsbakken 24 15 9ba   
Kignæsbakken 25 21 9bf   
Kignæsbakken 26 16 9bb   
Kignæsbakken 27 20 9be   
Kignæsbakken 28 17 9bc   
Kignæsbakken 29 19 9br   
Kignæsbakken 31 18 9bd   
Kignæsbakken 32 34 9bq   
Kignæsbakken 33 35 9bi   
Kignæsbakken 34 33 9bn   
Kignæsbakken 36 32 9bo   
Kignæsbakken 38 31 9bp   
Kignæsbakken 40 30 9bh   
Kignæsskrænten 1 5 9cf   
Kignæsskrænten 2 7 9bø   
Kignæsskrænten 3 4 9ce   
Kignæsskrænten 4 6 9ca   
Kignæsskrænten 5 3 9cd   
Kignæsskrænten 6 2 9cb   
Kignæsskrænten 8 1 9cc   
Jerichausvej 5 36 9ao   
Jerichausvej 7 41 9ap   
Jerichausvej 9 40 9aq   
Jerichausvej 11 39 9ar   
Jerichausvej 13 37 9at   
Jerichausvej 15 38 9as   

Bilag 2 
Oversigt: Adresse, Parcelnummer, matr. nr 
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Bilag 3 
 

Fortidsmindebeskyttelseszoner 
 

I området omkring Kignæsbakken og Jerichausvej findes der i dag 3 lokaliteter, der er omfattet af Na-
turbeskyttelseslovens § 18 – fortidsmindebeskyttelseszonen (lokaliteterne ses på kortbilaget). 
 
Frederikssund Kommune er nu begyndt at håndhæve retningslinjerne i denne lov, og det betyder, at 
man indenfor en afstand af 100 m omkring fortidsminderne skal tage hensyn til Naturbeskyttelseslo-
vens § 18, dette gælder også, selvom ændringerne ligger indenfor byggefeltet. 
Der skal således altid søges dispensation hos kommunen, hvis man ønsker at foretage ændringer i  
Fortidsmindebeskyttelseszonen. 
 
Afskrift fra ”Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse” 
Fortidsminder  
§ 18.  Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er 

beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres cam-
pingvogne og lignende.  

 

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for  
1)  landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,    

2)  gentilplantning af skovarealer, der ligger uden for det areal, der er beskyttet efter muse-
umsloven, og beplantning i eksisterende haver og    

3) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme.    

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt for fortids-
minder, der er nævnt i bilag 1 til loven.  
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Bilag 4 
Udsigtslinier 
Der findes 3 forskellige udgaver af planer for udsigtslinierne. 
Nedenfor ses den ene, med enkelte rettelser (udsigtskile 1 (indføjet fra 2. plan). Udsigtskile 2 (rykket 
mod syd i henhold til plan 3). I plan 2 er udsigtskile 3 rykket th. så den vestre linie er sammenfalden-
de med vestre linie for kile 4. Derudover er udsigtskile 5 rykket mod nord frem til skel). 

Udsigtskile 1 

Udsigtskile 3 

Udsigtskile 4 

Udsigtskile 5 

Udsigtskile 2 
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Udsigtslinier ved Jerichausvej (Solhøj) 

Bilag 5 
Om jordfarver 
 

Bilaget giver en nærmere beskrivelse af farvebetegnelsen jordfarver. 
Alle farver er sammensat af farvepigmenter. Disse pigmenter kan enten være fremstillet af uorganisk 
(ubrændbart) eller organisk (brændbart) materiale. 
Inden for de uorganiske farvepigmenter, også kaldet mineralfarverne, kan foretages en undergrup-
pering i: 
• De naturlige mineral- eller jordfarver 
• De kunstigt fremstillede (syntetiske) mineralfarver 
 

Jordfarverne kan yderligere opdeles i hvide jordfarver og kulørte jordfarver. 
De hvide jordfarver, der ikke skal omtales nærmere, omfatter bl.a. gips og kridt. 
De kulørte jordfarver kan have meget varierende farvenuancer og farvetæthed, men kan dog opde-
les i følgende grundfarver: 
• Okker - en rød eller gul lerfarve, som kan variere noget efter sammensætning og indhold af andre 

stoffer. 
• Terra de sienna — forekommer ligesom okker i en gul og en rød nuance, men sædvanligvis i en 

brunlig farvetone. 
• Umbra - sammensat af ler, jern og manganoxider. Forekommer i en meget mørk brun farve. 
• Engelsk-rødt = venetiansk rød - et veldækkende rødt farvepigment. 
• Dodenkop - et rødbrunt farvepigment. 
 

Størsteparten af de omtalte farver kan nu fremstilles ad kunstig vej. 
De omtalte farvebetegnelser angiver ikke en eksakt farve, men tilsammen afgrænser de en 
farveskala inden for de rød- og gulbrune farver, som giver store variationsmuligheder i det konkrete 
farvevalg. 

Udsigtskile 2 
Udsigtskile 1 

Udsigtskile 3 

Den oprindelige udsigtskile fra 
Solhøj er mærket ”Udsigtskile 1” 
 
Ved møde på Solhøj d. 5/10-
2005, og efterfølgende konfirme-
ret på møde d. 27/10-2005 
(Rådhuset, Jægerspris) betragter 
Kignæsbakkens Vejlaug og Jæ-
gerspris Kommuner servitutterne 
for Kignæsbakkens Vejlaug som 
opfyldt, hvis ”Udsigtskile 1” er-
stattes med ”Udsigtskile 2” og 
”Udsigtskile 3” 
 
(Se evt. Notat vedr. udsigtsfor-
hold fra Solhøj  dateret 05.10.05) 


